
Polski Spisz – Wycieczki z PTTK „Lubomir” (2) 

TERMIN: 2 czerwca 2019 r. (początek godzina 8:00) 

TYP: Autokarowa 

MIEJSCE ZBIÓRKI: estakada Myślenice, 

ORGANIZATORZY: Oddział PTTK Lubomir w Myślenicach, Towarzystwo Górskie, 

Urząd Miasta i Gminy Myślenice. 

PLAN RAMOWY: 

Zbiórka o godzinie 8:00 

Przejazd Autokarem 

Zwiedzanie Dębna Podhalańskiego, Frydmanu, Niedzicy, Trybszu 

Powrót do Myślenic w godzinach popołudniowych 

KOSZTY UCZESTNIKÓW:  

 

Dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice wycieczka jest dofinasowana przez 

Miasto i Gminę Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej (o miejscu zamieszkania 

prosimy poinformować przy zapisie) 

Prosimy członków PTTK oraz Honorowych Dawców Krwi, a także innych posiadaczy 

zniżek o zabranie z sobą odpowiednich dokumentów uprawniających do zniżek. 

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy udostępniony po zgłoszeniu przez 

mail. pttk.myslenice@gmail.com lub telefon 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W wycieczce biorą udział turyści indywidualni na własną odpowiedzialność. 

Przypominamy, że młodzież do lat 18 musi być pod opieką opiekunów. Uczestnicy 

wycieczki ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 

zakresie i na własny koszt. (Członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie na podstawie 

ważnej legitymacji). 

Wycieczka jest dofinansowana przez Miasto i Gminę Myślenice w ramach Inicjatywy 

Lokalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. 

ZGŁOSZENIE I KONTAKT: 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27 

II p. w środy w godz. 16:00 – 18:00; jak również codzienni pod numerem telefonu 

513 76 99 49; Zgłoszenia można także przesyłać na adres 

pttk.myslenice@gmail.com 

Zgłoszenia i wpłaty są przyjmowane do czwartku 30.05.2019 r. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez 

uczestników jak i też przez nich wyrządzone. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za ew. szkody na pozostawionych samochodach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, gwarantuje pogodę (choćby i 

deszcz oraz inne dolegliwości) i dobry humor oraz posiada prawo interpretacji 

niniejszego regulaminu, rozstrzygania ewentualnych sporów i zastrzeżeń złożonych 

przez uczestników. 

Impreza nie ma charakteru komercyjnego – jest imprezą non-profit. 

Organizowaną w ramach działalności pożytku publicznego. 

 

 


